


De wereld is op een huiveringwekkend keerpunt beland. 



Wat zijn de verklaringen?

De machtsbalans De aard van de groei



Chart. Growth rate of selected economic indicators for the EU (%). Source: Eurostat and ECB. 





Wat zijn de verklaringen

De machtsbalans De aard van de groei De crisis van de menselijkheidSchaarste



Tabel. Evolutie in de Nederlandse sectortewerkstelling en het welbevinden per sector (2009-2017). Bronnen: ESS, CBS, Eurostat.



Chart. Growth in happiness (%). Source: Eurobarometer. “How satisfied are you with the life you lead?”





Het soortelijk gewicht van de economische groei neemt af en dat 
is gevaarlijk.

































Vanuit Nederlands perspectief: twee grote geopolitieke uitdagingen





Hoe gaan we hier mee om?









De kwetsbaarheid van Nederland neemt toe





Chart. Net-exports of goods and services as a share of GDP (%). Source: Eurostat.



Chart. Growth indicators for the Netherlands. Source: Eurostat.





Chart. Employment growth (%). Source: CBS.





Relatief weinig armoede

Beperkte criminaliteit

Goede infrastructuur

Laag welbevinden

Pendeltijd

Geen identiteitsgevoel

Beperkte sociale cohesie

Zeer weinig lokale economie

Leeg overdag







Hoe keren we dat om?





“Luxe en hebzucht: de ziektes die het verval van elke grote natie 
inluiden. Waarom wordt de armoede vervuld door valse luxe, 

luxe die we ons eigenlijk niet kunnen veroorloven.” 

Cato de Oudere, 215 B.C.





Groei moet opnieuw vooruitgang worden.



1. Doel in het leven

2. Samenhorigheid

7. Fierheid: 
kunnen tonen wat 

je waard bent

4. Uitdagend werk

3. Een goed inkomen

6. voldoening

5. gezondheid

8.Evenwicht 
werk-vrijetijd

Determinanten van geluk



We zullen productiever zijn in waardevollere zaken.



Hoe realiseren?





Wonen & werken

Lokaal & globaal

Identiteit & heterogeniteit

Stadswijk

Betrokkenheid



Voorwaarde 1: Een nieuwe markt







100 Euro

0,2 cent per dag

39 Euro

0,4 cent per dag

19 Euro

0,5 cent per dag

Kostenstructuur

brand en publiciteit 10

grondstof en materiaal 20

40' aan 50 Euro per uur 33

20' verkoop  aan 50 Euro 17

investering/huur 10

andere 10

5 st per dag 10,000 Euro per maand



Volendam

. Inwoners: 23,000

. <40k: 41% , <20k: 12%

. Geen eigen huis: +/- 40%

. PVV (2012): 17%

. Pendel: 40 %

. Veel leegstand



BLOKGOUW

+/- 1,500 gezinnen

Biomassa: 75,000 knotbomen > 10 FTE

1 Windturbine 

Groenten: 430k = 7 FTE 

Fruit: 387k = 6 FTE 

Vlees: 466k = 4 FTE 

Zuivel: 711 = 7 FTE

Brood: 330k = 6 FTE bakkers

Bier: 139k = 1 microbrouwerij

Kleding: 2mio = 20 FTE

Huisraad: 1,6 mio =  16 FTE

Hergebruik en reparatie: 150k = 3 FTE





textiel Made in Holland

5 procent van de beschikbare 

landbouwgrond, 7,500 ha

= 8,000 ton droge vezel 

= 20 miljoen Euro omzet (grst)

= 25,000,000 broeken, of,

= 65,000,000 T-shirts, of,

= 35,000,000 kleedjes,

= duurzaam alternatief katoen

= aanknopen bij een historische 

traditie: “hoogstbelangrijke

voortbrengsel van onzen 

vaderlandschen landbouw”

= eindeloos veel mogelijkheden 

in creatieve verwerking

= vlot 300 banen (in landbouw)

30,000 km sloten in Noord-

Holland beplanten met riet

= 90,000,000 kg droge stof 

= 150,000,000 m3 rietplaat 

= 50 miljoen euro omzet (grst)

= 40,000 grote naaldbomen

= aantrekkelijker landschap

= goed voor toerisme

= combineerbaar met veeteelt

= goed voor de waterkwaliteit 

= vlot 800 banen

10 miljoen knotbomen langs 

weiden

= warmte 200,000 gezinnen 

= 100 miljoen Euro omzet

= verminderen van 

overstromingsgevoeligheid

= aantrekkelijker landschap

= goed voor toerisme

= combineerbaar met veeteelt

= historisch waardevol

= strategisch interessant 

= CO2-neutraal

= vlot 1,000 banen

3 miljoen fruitbomen in de 

weiden, 1 miljoen in en 

rondom de steden

= 1/3 van weiland 

= 180,000,000 kg fruit per jaar

= gehele fruitbehoefte van de 

provincie + mogelijke export

= aantrekkelijker landschap

= goed voor toerisme

= combineerbaar met veeteelt

= omzet van 140 miljoen Euro 

per jaar



technologie + duurzaamheid + creativiteit 



2. De verdoken kosten wegwerken

Dit zijn de voorwaarden:

3. Drie basisregels uitrollen: kinderarbeid-vrij, grondstoffenneutraal en klimaatneutraal  

4. Beter onderwijs: op stage bij de Finnen en de Oostenrijkers

1. De problemen van het huidige groeimodel durven erkennen

5. De technologische vooruitgang omarmen



Voorwaarde 2: Steden op mensenmaat







Mensenmaat & 
monumentaal

Kleuren & 
materialen

Levendig & 
geborgen

Ordelijk & 
organisch

Bebouwing & 
groen



Stadscredo:

. Waarden

. Symbolen 

. Kleuren

. Monument

Bouwen:

. Organisch

. Karaktervol

. Integratie

. Vakmanschap

Verbondenheid:

. Publieke ruimte

. Sport

. Cultuur Financieren:
. Vermogensopbouw
. Burgerobligaties
. Vastgoedproductiviteit

Verduurzamen:
. Energie
. Circulariteit
. Tijd

Van ontwikkelen naar ondersteunen?



Bezieling, 
identiteit & 

Verbondenheid

Burgerschap en 
participatie

Waarden en normen

Geschiedenis

Tijd voor 
verenigingsleven

Verkennen

Buurten & Feesten

Open scholen

Ruimte voor kunst 
& esthetiek

Kwaliteitslabel

Fiere makers

Competitie

Echte contacten

Korte ketens



Dit is de kern: de waarden achter de waarde ontdekken



Mens (behoeften, capaciteiten)

Waarden

(geld-) waarde

Waarde toevoegen (productivteit)

Groei



We moeten van groei opnieuw vooruitgang maken en wij, 
mensen, zijn het ijkpunt van de vooruitgang!



Wat moet ik daar nu mee?







“I decline to recognize the mere multimillionaire as an asset of value. It is the way in 

which he has earned or used his wealth that entitles him to credit… We must not 

transfer our admiration to the reward instead of to the deed rewarded… It is a bad 

thing for a nation to admire the false standard of success - and there can be no falser 

standard than that set by the deification of material wealth.”

Theodore Roosevelt, 1910.



“Wij moeten ons steeds voor de geest houden dat waarom we 

werken, waarom we handel drijven en waarom we ten strijde 

trekken het welzijn van zoveel mogelijk burgers is en de welvaart 

van onze kinderen, want dat dit zijn de pijlers waarop de 

stabiliteit en de macht van onze stad rust.”

Cosimo De Medici, 1451




